
Under følger medlemmenes forslag for de enkelte kandidater

Kandidat: Line Orlund

● Fra Anne Ekstrøm, 7. Februar kl 11.32
Jeg ønsker å nominere Line Orlund til ledervervet i Norsk Boxerklubb.

Jeg mener Line Orlund er en god kandidat til ledervervet fordi hun:
Har god kunnskap om Boxeren
Har god kunnskap om klubbens plikter, oppgaver og aktiviteter.
Er aktiv i NKK. Som vara i Kontrollkomiteen 2015-2017, og som medlem i KK fra
2017
Jeg syntes hun gjorde en veldig god jobb i forrige periode da hun var leder (2010-
2016).
Har lang erfaring med organisasjonsbygging og utvikling. Samt at hun har fokus på
samarbeid, kommunikasjon og åpenhet.

Jeg anser Line Orlund som en ryddig, engasjert, inkluderende og kunnskapsrik
person som vil fylle ledervervet på en glimrende måte.

Jeg har forespurt Line Orlund om hun er villig til å takke ja til vervet, og det har hun
bekreftet.

● Fra Tone Robertsen, 7. Februar kl 12.04
Som kandidat til ledervervet vil jeg foreslå : Line Orlund.

● Fra Linn Solbakken, 8. Februar kl 00.13
Hei,

Jeg ønsker å nominere Line Orlund til lederkandidaturet i hovedstyret i NBK.

● Fra Nina Winger Sørum, 9. Februar kl 11.39
Jeg ønsker om nominer Line Orlund som leder av NBK.
Dette for at da hun satt som leder sist gjorde hun en fantastisk jobb for klubben.
Hun er engasjert, genuint interessert i rasen vår, inkluderende og er det noe hun kan
så er det organisering å dette er noe klubben trenger, derfor vil jeg nominere henne.

● Fra Nina Haraldsø, 12. Februar, kl 20.20
Hei!
Jeg ønsker å foreslå Line Orlund som lederkandidat til hovedstyret i NBK.
Jeg foreslår videre Tone Robertsen som kandidat som ordinært styremedlem til
hovedstyret i NBK.

Begge ønsker å stille som kandidater.

● Fra Ingunn Terjesen og Astrid Terjesen, 2. Februar kl. 12.15
Hei.
Ønsker å foreslå Line Orlund som kandidat til Leder i Norsk Boxerklubb.
Line har vært en fremragende leder tidligere og har et stort engasjement for Boxer
rasen, klubben og har gode egenskaper til organisasjonsarbeid.
Vi mener derfor at Line er en god kandidat til ledervervet i NBK.



● Fra Linda Acay, Solveig Strand og Cecilie Strømstad, 17. Februar kl 20.02
Vi foreslår Line Orlund som kandidat til vervet som leder for Norsk Boxerklubb. Line
har vært leder for Norsk Boxerklubb i 3 perioder tidligere, og har gjennom sitt
engasjement sørget for at Norsk Boxerklubb er en av landets mest aktive
raseklubber både innad i klubben og utad i NKK organisasjonen. Norsk Boxerklubb
er en av få raseklubber som har et relativt stabilt medlemstall, som har engasjement
og aktivitet i alle deler av landet, og som har en stabil og velfungerende organisasjon,
mye av dette kan vi takke Line for. I NKK systemet er Norsk Boxerklubb, representert
ved Line Orlund blitt en klubb man må lytte til i viktige saker i forbindelse med
representantskapsmøter og høringer. Line er en profesjonell leder, som leder av et
fylkeslag i Norsk Sykepleierforbund.

● Fra Tone Granli, 17. Februar kl 20.44
Hei!

Jeg ønsker å fremme Line Orlund til Leder av Norsk Boxerklubb.

Kandidat: Solveig Strand
● Fra Line Orlund, 17. Februar kl 17.40

Hei, hei

Jeg ønsker å foreslå Solveig Strand som styremedlem i Norsk Boxerklubb.

Solveig er en dame som brenner for rasen og som har et klart ønske om å bidra til at
vi får en raseklubb som både har fokus på eksteriør, mentalitet og bruksegenskaper.
Solveig tør å tenke nytt og er ikke redd for å kjempe for det hun tror på.

Solveig er kjent med at jeg fremmer henne som kandidat og har sagt seg villig til å
stille til valg.

● Fra Cecilie Strømstad og Linda Acay, 17. Februar kl 20.07
Vi foreslår Solveig Strand som kandidat til vervet som styremedlem Norsk
Boxerklubb. Solveig har vært styremedlem i en periode nå, og har også vært et viktig
medlem i avlsrådet. Vi ønsker Solveig som medlem i hovedstyret fordi hun har
mange års erfaring med boxer, både som valpekjøper og oppdretter (i liten skala), og
som en som har trent sine boxere innenfor mange forskjellige grener. Solveig har vist
at hun har stort engasjement og stor arbeidskapasitet, og vil være en svært verdifull
person i vårt hovedstyre.

● Fra Tore Solhaug, 17. Februar kl 20.08
Hei,
Solveig Strand har sagt seg villig til å stå som styremedlem i hovedstyret. Jeg ønsker
å fremme og støtte hennes kandidatur.

● Fra Morten André Ekker, Trine Åsmul og Tiril Thun Hjorthol, 17. Februar kl 21.10
Hei!

Ønsker med dette å fremme Solveig Strand til valg som styremedlem.



Kandidat: Jan Vidar Bakker, 17. Februar kl 21.08
● Fra Nina Frafjord Søvdsnes

Hei.

Jeg ønsker å framme Jan Vidar Bakker som lederkandidat.

Kandidat: Tone Robertsen
● Fra Nina Haraldsø, 12. Februar kl 20.20

Hei!
Jeg ønsker å foreslå Line Orlund som lederkandidat til hovedstyret i NBK.
Jeg foreslår videre Tone Robertsen som kandidat som ordinært styremedlem til
hovedstyret i NBK.

Begge ønsker å stille som kandidater.

● Fra Ingunn Terjesen og Astrid Terjesen, 12. Februar kl 22.17
Hei.
Ønsker å foreslå Tone Robertsen som styremedlem i NBK hovedstyre.
Tone har sittet i styret i NBK OA det siste året og fungert som materialforvalter for
lokalavdelingen.
Hun er en positiv og arbeidsom person som er engasjert i Boxeren.
Tone vil være et positivt tilskudd til hovedstyre.

Kandidat: Astrid Lorentzen
● Fra Tore Solhaug, 17. Februar kl 20.02

Hei,
Astrid Lorentzen har sagt seg villig til å stå som vara for hovedstyret. Jeg ønsker å
fremme og støtte hennes kandidatur.

● Fra Solveig Strand, Morten André Ekker, Trine Åsmul og Tiril Thun Hjorthol,
17. Februar kl 21.15
Hei, vi ønsker med dette å fremme Astrid Lorentzen som kandidat som vara i
hovedstyret i Norsk Boxerklubb.
Astrid har lang erfaring med boxer og stort engasjement i alle aktiviteter i
lokalklubben i Trøndelag.

Kandidat: Erik Rognlie, 17. Februar kl 21.14
● Fra Line Orlund

Hei, hei

Jeg vil gjerne få foreslå Erik Rognlie som medlem til valgkomiteen. Erik har et stort
nettverk i boxermiljøet og er respektert i alle deler av klubben.


